Meu sobrinho Marcelo, de 40 anos, foi internado no Hospital
Regional de Cotia com fortes dores, sendo diagnosticado com dor
muscular. Porém, no decorrer dos dias, por meio de exames, foi
constatado uma broncopneumonia que a cada dia se agravava,
evoluindo para o quadro de derrame pleural e edema pulmonar.
O procedimento seria simples, mas os médicos não conseguiram
concluir, as dores e a falta de ar já duravam mais de uma semana.
Tentaram fazer um dreno, mas a tentativa foi em vão. Após essa
tentativa, houve o aumento da falta de ar e da infecção. Tentaram
novamente e conseguiram retirar 500 ml de secreção, porém o
procedimento causou febre e fortes dores, a ponto de pensarmos
que ele não iria resistir.
Foi aí que confiamos o nosso pedido à intercessão do Servo de
Deus, o diácono João Luiz Pozzobon.
No mesmo dia, meu sobrinho recebeu uma visita em seu quarto.
A pessoa perguntou se poderia fazer uma oração por ele. Meu
sobrinho aceitou e a partir deste momento o seu quadro começou
a melhorar.
Na parte da tarde, a médica retornou ao quarto e retirou o dreno,
aliviando as dores. A partir daí, meu sobrinho foi se recuperando
até que lhe foi concedida a alta média no dia 17 de maio de 2018.
Quero, por meio deste
testemunho, agradecer a Deus
que atendeu o nosso pedido
por intercessão do Servo de
Deus, o diácono João Luiz
Pozzobon.

Diácono João Luiz
Pozzobon
Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito
Santo. Vós fizestes de
João Luiz Pozzobon um
esposo e pai exemplar,
um leigo fiel à causa
da evangelização, um
incansável peregrino
com Maria, um amigo
dos pobres, um
Diácono humilde e
servidor.
Confiantes, vos
pedimos: fazei também
de nós cristãos e
apóstolos ardorosos.
E se for da vossa santa
vontade, conduzi a
Igreja a proclamar
oficialmente as
virtudes heroicas deste
vosso servo.
Assim rezamos com
Maria, a Grande
Missionária, para
a vossa glória,
a santificação
das famílias e o
florescimento da vossa
Igreja. Amém!

Maria do Rosário R. Souza
Cotia/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia de
graças nos unimos a ti para celebrar a Aliança de Amor.
T. Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha! Tu sabes que todo o amor que ofertamos a ti
é expressão de nossa fé e confiança em Deus, que te concedeu a nós como Mãe, no
caminho de nossa vida!
D. Mãe Três Vezes Admirável, em teu Santuário, reúne todas as famílias brasileiras sob
a proteção do teu manto; confiamos na tua ajuda materna, para progredirmos como
famílias missionárias de Cristo.
T. Mãe e Rainha, faze-nos crescer ainda mais no amor a ti e a teu Filho Jesus e na alegria
em fazer tudo o que Ele nos disser (cf. Jo 2,5).
D. Mãe Peregrina, fica conosco! Tu visitas tantas pessoas e conheces a realidade em que
vive cada uma. Implora a bênção de Deus sobre nós! Nossa família deseja dar-te um
lugar de honra, acolhendo-te em nosso coração.
T. Vem, transforma nossa casa em teu Santuário! Concede-nos as graças do abrigo
espiritual, da transformação interior e da fecundidade apostólica.
D. Mãe de Deus e nossa Mãe, somos gratos por vivenciarmos diariamente que teu olhar
maternal nos guia e nos conduz em todos os momentos de nossa vida! Aceita-nos em
teu coração e protege nossas famílias neste mundo conturbado.
T. Mãe Três Vezes Admirável, confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com
filialidade. Confio cegamente em toda a situação, Mãe, no teu Filho, e na tua proteção.
D. Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso de oferecer-te inúmeras
contribuições ao Capital de Graças. Por isso, nosso propósito será:
T. Saudar-te neste mês, rezando a “Ave Maria”, como família que te agradece.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora...
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